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Mistryně, právě jste zmínila, 
že víra musí být 
posilována. Mistryně, 
jak toho dosáhnout? 
Mluvila jste 
o spojení s Bohem. 
Jak to udělat, Mistryně? 
Ptáte, za někoho jiného, 
nebo za sebe? 
Protože vy jste 
již spojená. 
Za někoho jiného, 
Mistryně, protože, 
samozřejmě, my to víme. 
Ano, jistě, jistě. 
Kvůli divákům. 
Ano, Mistryně. 
Ke spojení s Bohem 
si musí každý z nás 
najít vlastní cestu. 
Buď hluboké, hluboké, 
hluboce upřímné, ryzí, 
skutečné toužící modlitby 
nebo přes meditaci 
nebo nejrychlejší cesta je 
prostřednictvím přímého 
spojení s Bohem, 
přes někoho, kdo 
již má spojení 
s Bohem. 
A můžeme získat 
okamžité spojení 
a pak pokračovat 
ve vyživování tohoto spojení, 
dokud nezískáme  
naprosté porozumění  
a budeme jedním s Bohem. 
Musíme zažít 
lásku Boha, 
abychom poznali Boha. 
Myslím, abychom si byli 
jisti, že Bůh existuje. Ano? 
Ano, Mistryně. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Není zač, má lásko. 
Krásná Mistryně, 
můžeme všichni dosáhnout, 
„Já a můj Otec jsme Jedno?“ 
Řekla byste, že by to 
pro většinu lidí vyžadovalo 

mnoho životů 
duchovní praxe, 
aby dosáhli této úrovně? 
Ano, ano. 
Většině lidí, kteří 
nepraktikují žádnou meditaci 
nebo kteří nejsou spojeni 
s vnitřním Otcem, ano, 
to by trvalo mnoho životů. 
Ale pro meditující Quan Yin, 
je to možné 
v jednom životě. Ano. 
Nebo po krátké době, 
asi několika let nebo 
dokonce několika měsíců. 
Mluvím z nitra, 
z mé vlastní zkušenosti 
a vy to znáte 
z mnohých zkušeností 
od našich 
členů asociace. 
(Ano, Mistryně.) Hodně. 
Mistryně, co můžeme udělat, 
k dosažení této úrovně? 
Existuje nějaký návod, nebo 
existuje důležitá schopnost, 
kterou potřebujeme? 
Nejdříve, musíme 
být spojeni způsoby 
osvíceného průvodce 
nebo průvodce, který je 
již spojený 
a pak to posilovat 
meditací, jak jsem 
již dříve zmínila, 
soustavnou touhou 
a upřímnou touhou po Bohu, 
být jedním s Bohem. 
(Ano, Mistryně.) 
Jen vy sami to můžete 
udělat. 
Návod nebo 
Mistr může jen pomoci 
vás spojit 
s vnitřním Bohem 
a být nablízku, v případě, 
že byste potřebovali během 
vašeho růstu pomoc. 
Ano, Mistryně. 
Děkuji, Mistryně. 

Zdravím, Mistryně. 
Šťastný Nový rok! 
(Šťastný Nový rok!) 
Může nás asketický životní 
styl přiblížit k Bohu? 
A myslíte si, 
že to stačí? 
Ano a ne. Ano a ne. 
Nejdříve ze všeho, 
není to doporučeno 
všem. 
Ano, protože 
každý je jiný. 
A pak 
asketický životní styl 
jednoznačně nestačí,  
abyste se přiblížili Bohu. 
Protože vnější přísnost nám 
v přiblížení pomůže trochu. 
Je to motiv, 
ne jen samotný vnější čin. 
Vnitřní upřímná tužba 
nás přibližuje 
k Bohu. 
Ale když je to dohromady, 
máme-li přímé 
spojení s Bohem 
přes meditaci 
Quan Yin 
a pak se 
nějakých věcí zřekneme, 
taky kvůli Bohu, 
to nám pak může pomoci 
k dosažení blízkosti 
k Bohu. 
Praktikující může 
zlepšit růst 
nebo zrychlit růst tím, 
že se něčeho vzdá, 
normální 
praktikující Quan Yin. 
Ale nižší úroveň je taky 
překážkou pro růst některých 
našich praktikujících. 
Možná budu s vámi 
konzultovat mé duchovní 
poznámky později, abychom 
viděli, co dalšího můžete 
udělat, například, asketismus 
jakého druhu, ano? 
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(Ano, Mistryně.) 
Děkuji Vám. 
Druhá otázka: 
Vesmírný zákon je 
být bezpodmínečný 
s bezbřehou láskou. 
Proč je pro lidi 
tak těžké 
pochopit tento pojem? 
Lidi nemůžete vinit. 
Při životě, jaký se vede 
na naší planetě, v našem 
světě, je velmi, velmi těžké 
pro každého, aby si 
vůbec připomněl Boha, aby si 
skutečně upamatoval Boha. 
Víte, protože přežití 
a sebe zaujetí 
nám přináší 
mnoho překážek. 
Musíme bojovat, abychom 
přežili, musíme bojovat, 
abychom se prosadili 
ve společnosti 
a společnost nás učí, 
že musíme být někdo, 
že musíme být úspěšní 
materiálně, atd., atd. 
Proto máme stěží nějaký 
čas na přemýšlení o Bohu. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Zdravím, Mistryně. 
Zdravím. 
Šťastný Nový rok. 
Mistryně, 
když má někdo manžela 
nebo manželku nebo přítele 
nebo přítelkyni, 
vzdaluje nás to od Boha? 
Ano,v mnoha případech, ano. 
Rozumím, Mistryně. 
Existují ale výjimky. 
Mistryně, o kolik 
procent nebo bodů 
nás to vzdaluje 
od Boha? 
Řeknu vám to později, 
ano? 
Ano, Mistryně. 
Musím se podívat 

na mé duchovní poznámky. 
Ano, Mistryně. 
Řeknu vám to 
na seznamu později, ano? 
Dobrá, děkuji Vám Mistryně. 
Mistryně, 
pokud máme partnera, 
který duchovně praktikuje 
na stejné cestě, 
podpoří to 
náš cíl, realizaci 
jednoty s Bohem 
nebo si budou oba lidé 
vzájemně světskou 
překážkou? 
Většinou, ano. 
Většinou to skončí tak, že 
si jsou vzájemně překážkou, 
je mi líto, že to musím říct. 
(Aha, Mistryně.) 
Cokoli milujeme 
nebo jsme k tomu připojeni, 
je velkou překážkou 
našemu duchovnímu růstu. 
Musíte ale 
zaplatit cenu. 
Cokoli chcete, 
musíte zaplatit 
a v tom to je. 
Ano, Mistryně. 
Moje další otázka zní: 
Proč stále hledáme 
takový druh lásky, 
jako je láska mezi 
mužem a ženou, 
i potom, co si uvědomujeme 
bezbřehou lásku Boha? 
Jak to, že je pro nás tak 
těžké mít tento druh, 
na jeden bod, zaměřené 
lásky ke svému Stvořiteli? 
Protože 
to nemusíte být 
nutně vy, kdo 
hledá tento takzvaný  
„světský vztah“. 
Ano? 
Možná někdo jiný, 
hledá vás, 
kvůli 

karmickému spojení 
z minulých životů. 
Vaše karmické pouto 
z minulých životů 
se někdy vrací 
a on nebo ona vás táhnou 
nevědomě ze sousedství, 
čím jsou blíž, 
tím je větší táhnoucí síla. 
Proto to nemusí být 
vždy vaše chyba, 
i když jste 
velmi, velmi odhodlaná 
být naprosto oddaná 
Bohu. 
Někdy je karmické 
spojení poblíž 
a tahá vás. 
Ano? (Ano.) 
A taky je tady 
kolektivní vědomí 
celého světa, 
například tradice, 
„Dobrá, už jsi dospělá, 
musíš se vdát a stát se 
někým…“, víte? 
Pravda ale je, že jelikož 
máme tuto lásku v sobě, 
pokaždé velmi touží, 
aby byla dávaná, 
a my ji můžeme použít 
a dávat ji světu ve velkém 
nebo ji můžeme použít tak, 
že ji dáme jedinci, 
kterému říkáme „milenec“ 
nebo členům rodiny nebo 
domácím miláčkům, ano? 
Ve skutečnosti nám ale 
chybí láska Boha uvnitř nás, 
a láska Boha chce 
taky dávat 
a být přijímána 
a na oplátku dávat. 
Proto se snažíme 
chňapnout po jakékoli blízké 
kopii nebo po čemkoli, 
kam můžeme upnout 
svoji lásku nebo kam ji dát. 
Víte, co myslím? 
Ano, Mistryně. 
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Pokud tedy můžeme použít 
tuto lásku, abychom sloužili 
lidstvu a věnujeme ji Bohu, 
pak to bude pro nás 
nejlepší řešení 
a uspokojení. 
Děkuji vám. 
Děkuji Vám, Mistryně. 
Doufám, že jste s mojí 
odpovědí šťastná. 
Ano, Mistryně. Děkuji Vám. 
(Není zač.) 
Moje poslední otázka zní: 
Je možné být blízko Bohu 
a současně si užívat 
světských věcí, jako 
hudby, tance, nakupování 
nebo vztahů, Mistryně? 
Ano, ano, ano. 
Ptáte se 
za celý svět! 
Dobrá, všem se 
to tak líbí, 
a proč ne? Proč ne? 
Víte, to záleží na tom, 
jak moc chcete Boha 
a jak moc chcete 
dávat světu. 
Můžete taky dávat vše 
nebo si můžete schovat 
něco pro sebe nebo 
můžete udělat taky obojí. 
Ale v posledním případě, 
když budete mít obojí, 
je to pro 
obyčejné lidi 
obtížnější. 
Kromě toho, 
musíte mít výjimečně 
silnou vůli a být duchovně 
vysoce vyvinuti, pak 
to možná zvládnete. 
Jinak budeme nuceni  
ztratit nějakou oddanost 
a lásku k Bohu 
a k lidstvu, 
pokud jsme oddáni 
partnerovi. 
Dobrá. Děkuji, Mistryně. 
Jste s mojí 

odpovědí šťastná, doufám? 
Ano. Ano, Mistryně. 
Neexistuje nikdy 100 % 
odpověď na vaši otázku. 
My jsme Bůh. 
Chceme všechno 
a to je taky v pořádku. 
Jestli ale 
získáme vše nebo ne, 
to je jiná otázka. 
Když žijeme v tomto 
materiálním světě, 
musíme hrát podle 
zdejších pravidel. Víte? 
Ano, Mistryně. 
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